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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3   และเพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
  6.  เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการหรือ
กลุ่มงานการวัดและประเมินผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้นจํานวน 152 คน และได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 76 ชุด หรือ
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ผู้วิจัยจึงกําหนดว่าแบบสอบถามจํานวน 76 ชุดนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย 
 
ตาราง 4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ชาย 17 22.40 
 หญิง 59 77.60 

รวม 76 100.00 
 

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 22.40 และ เป็นเพศหญิง             
ร้อยละ 77.60  
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ตาราง 5 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
 26-30 ปี 13 17.10 
 31-35 ปี 15 19.70 
 36-40 ปี 18 23.70 
 41-45 ปี 8 10.50 
 46-50 ปี 6 7.90 
 มากกว่า 51 ปี 16 21.10 

รวม 76 100.00 
 

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 17.10 มีอายุระหว่าง 
31-35 ปี ร้อยละ 19.70 มีอายุระหว่าง 36-40 ปี ร้อยละ 23.70 มีอายุระหว่าง 41-45 ปี ร้อยละ 
10.50 มีอายุระหว่าง 46-50 ปี ร้อยละ 7.90 และมีอายุต้ังแต่ 51 ปีข้ึนไป ร้อยละ 21.10  
 
ตาราง 6 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุราชการ 
 

อายุราชการ จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ต่ํากว่า 5 ปี 18 23.70 
 5-10 ปี  21 27.60 
 11-15 ปี 6 7.90 
 16-20 ปี 10 13.20 
 21-25 ปี  5 6.60 
 มากกว่า 25 ปี 16 21.10 

รวม 76 100.00 
 
จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุราชการต่ํากว่า 5 ปี ร้อยละ 23.70 มีอายุ

ราชการระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 27.60 มีอายุราชการระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 7.90  มีอายุราชการ
ระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 13.20 มีอายุราชการระหว่าง 21-25 ปี ร้อยละ 6.60 และมีอายุราชการ
ตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป ร้อยละ 21.10  
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ตาราง 7 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านตําแหน่ง 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ครูผู้ช่วย 4 5.30 
 ครู คศ.1 22 28.90 
 ครู คศ.2 17 22.40 
 ครู คศ.3 32 42.10 
 พนักงานราชการ 1 1.30 

รวม 76 100.00 
 

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ร้อยละ 5.30 ครู คศ.1 ร้อยละ 
28.90 ครู คศ.2 ร้อยละ 22.40 ครู คศ.3 ร้อยละ 42.10 และเป็นพนักงานราชการ ร้อยละ 1.30  
 
ตาราง 8 ข้อมูลท่ัวไปของระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอน 
 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ปฐมวัย – ช่วงชั้นที่ 2 40 52.60 
 ปฐมวัย – ช่วงชั้นที่ 3 21 27.60 
 ปฐมวัย – ช่วงชั้นที่ 4 2 2.60 
 ช่วงชั้นท่ี 1 - 2 8 10.50 
 ช่วงชั้นท่ี 1 - 3  5 6.60 

รวม 76 100.00 
 

จากตาราง พบว่า โรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 52.60 ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 27.60 
ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 2.60 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 10.50 และระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ร้อยละ 6.60 
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ตาราง 9 ข้อมูลท่ัวไปของอําเภอที่ตั้งของโรงเรียน 
 

อําเภอ จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ฝาง 23 30.30 
 แม่อาย 19 25.00 
 ไชยปราการ 11 14.50 
 เวียงแหง 5 6.60 
 เชียงดาว 18 23.70 

รวม 76 100.00 
 

จากตาราง พบว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอําเภอฝาง ร้อยละ 30.30 อําเภอแม่อาย ร้อยละ 
25.00 อําเภอไชยปราการ ร้อยละ 14.50 อําเภอเวียงแหง ร้อยละ 6.60 และอําเภอเชียงดาว ร้อยละ 
23.70  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  เ ป็น แบบสอบถาม เ ก่ี ย ว กับ สถ านภาพทั่ ว ไ ปขอ งผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 7 ข้อ 
  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 15 ข้อ 
  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการสร้างแบบสอบถามฉบับดังกล่าว ผู้วิจัยดําเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัย
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1.  ศึกษา เอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับ
การสร้างแบบสอบถาม 
 2. นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนดไว้ 
 3.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการศึกษาและด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาจํานวน 5 ท่าน (รายชื่อภาคผนวก ก) เพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง 
 4. นําแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 5. นําแบบสอบถามที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับครูผู้สอน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จํานวน 30 คน 
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 7. นําแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือม่ัน โดยวิธีการของ Cronbach ได้ค่า Alpha                     
Co-efficient เท่ากับ .7985 
 8.  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์            
(E office) ของสํานักงานเขตพื้นท่ี 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
มีข้ันตอนในการคํานวณดังต่อไปนี้ 
 1.  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี 
และค่าร้อยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 2. ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 มาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 3.  ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 
เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล 
 ระดับ 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด 
 ระดับ 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติงานระดับมาก 
 ระดับ 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 
 ระดับ 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติงานระดับน้อย 
 ระดับ 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติงานระดับน้อยท่ีสุด 
 


